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Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu 
ekonomicznego 
 
 Światowy kryzys finansowo - gospodarczy wymusił podjęcie odpowiednich działań 
na trzech płaszczyznach, tj. globalnej, regionalnej i na poziomie krajowym. Pokazał 
bowiem jak silna jest współzależność gospodarcza współczesnych państw, a bez 
skoordynowanego podejścia walka z recesją skazana jest na niepowodzenie.  
 Jednym z głównych problemów, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska jest 
znalezienie równowagi pomiędzy koncentrowaniem się na kryzysie i na wyzwaniach 
długookresowych, przy jednoczesnym zachowaniu reguł prowadzenia polityki 
gospodarczej obowiązujących w tej organizacji. 
 Celem tego opracowania jest analiza działań antykryzysowych podjętych w ramach 
Unii Europejskiej z  uwzględnieniem koordynacji polityki na poziomie globalnym 
i sformułowanie wniosków wypływających z kryzysu.  
 
1. Kryzys i jego przyczyny 

 Światowy kryzys finansowy, zapoczątkowany pęknięciem bańki spekulacyjnej na 
rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., dotkliwie dotknął kraje 
Unii Europejskiej. Przekładając się na sferę realną spowodował spadek produkcji oraz 
likwidację wielu miejsc pracy. Jest on oceniany jako najgłębsza recesja gospodarki 
światowej od czasu Wielkiego Kryzysu z przełomu lat 20-tych i 30-tych XX wieku240.  
 Zgodnie ze wstępnymi szacunkami w 2009 r. PKB Unii Europejskiej zmniejszył się 
o 4,2% (wobec wzrostu o 0,8% w 2008 r. i 2,9% w 2007 r.). W Niemczech, tj. w 
największej gospodarce Unii, oraz we Włoszech spadek produkcji wyniósł 5%. 
Podobnie wyglądała sytuacja w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii, gdzie PKB 
zmniejszył się o 4,9%, zaś w Irlandii i Finlandii  odpowiednio o 7,8% i 7,5%. Jeszcze 
głębszą recesję odnotowano w wielu nowych krajach członkowskie, w których 
produkcja zmalała nawet o 18,0% w przypadku Łotwy, 15,0% na Litwie, 14,1% 
w Estonii. Jedynym krajem, którym udało się utrzymać jej wzrost była Polska (1,7%).  

                                                      
240 Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Narodowy Bank Polski, wrzesień 2009, 
s. 4. 
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 Spadkowi produkcji w Unii Europejskiej towarzyszył wzrost stopy bezrobocia, 
która w 2009 r. wyniosła 9,5% (wobec 7% w 2008 r.), w tym największą odnotowano 
w Hiszpanii (17,9%), na Łotwie (16,9%), Litwie (14,5%) i w Estonii (13,6). 
Bezrobocie przekroczyło poziom 10%  również na Słowacji, w Irlandii i na Węgrzech 
(stanowiło odpowiednio: 12,3%, 11,7%, i 10,5%). Prognozy dotyczące 2010 r. 
wskazują, że powoli będzie następowało ożywienie w gospodarce europejskiej – 
wzrost PKB ma osiągnąć 0,7%, ale średnia stopa bezrobocia zwiększy się do 10,3%241. 
 Kryzys przyczynił się również do poważnego pogorszenia się sytuacji budżetowej 
krajów członkowskich. Złożyło się na to zarówno osłabienie wzrostu gospodarczego, 
jak i wdrożenie pakietów wydatków publicznych w celu stabilizowania systemu 
finansowego oraz pobudzenia gospodarek. Relacja deficytu sektora finansów 
publicznych do PKB zwiększyła się z 0,9% w 2007 r. do 6,9% w 2009 r., w tym 
największy poziom osiągnęła Grecja (12,7%), Irlandia (12,5% ), Wielka Brytania 
(12,1%) oraz Hiszpania (11,2%). Odnotowano również wzrost długu publicznego w 
stosunku do PKB z 58,7% w 2007 r. do 73% w 2009 r.  Najwyższy poziom zadłużenie 
publicznego osiągnęły Włochy (114,6%), Grecja (112,6%)  oraz Belgia (97,2%). 
Zgodnie z prognozami na 2010 r. sytuacja ta ma ulec dalszemu pogorszeniu242. 
 Kryzys stanowi istotne zagrożenie dla konkurencyjności Unii Europejskiej, 
szczególnie w obliczu szybko rozwijających się nowych potęg gospodarczych, jak 
Chiny i Indie. Osłabił również pozycję nowych krajów członkowskich w procesie 
„doganiania”, w tym przede wszystkim tych, których model rozwoju był oparty na 
napływie inwestycji zagranicznych. Mogą one dotkliwie odczuć ograniczenie w 
dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania wzrostu gospodarczego. Oddalił też 
perspektywę poszerzenia strefy euro, gdyż zmniejszenie deficytów budżetowych i 
zadłużenia publicznego do wymaganego poziomu będzie zapewne wymagało trudnych 
i długotrwałych reform.  
 Wśród głównych przyczyn kryzysu wymienia się zjawiska o charakterze makro- 
i mikroekonomicznym. Pierwsze obejmują narastającą w ostatnim dziesięcioleciu 
nierównowagę na rachunkach obrotów bieżących pomiędzy krajami (szczególnie 
państwami G-7 i azjatyckimi gospodarkami wschodzącymi) oraz długotrwałe 
utrzymywanie się na niskim poziomie realnych stóp procentowych w Stanach 
Zjednoczonych oraz w innych krajach rozwiniętych, które pociągnęło za sobą szybki 

                                                      
241 Raport o sytuacji banków w 2009 r., Urząd Komisji Nadzoru Bankowego, Warszawa 2010, 
s. 17; Prognoza śródokresowa dla UE: ożywienie gospodarcze nadal kruche, Bruksela, dnia 25 
lutego 2010, IP/10/188, europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/... 
242 Raport o sytuacji banków w 2009 r., op. cit., s. 17. 
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wzrost kredytów oraz cen aktywów, takich jak akcje i nieruchomości. Boom na rynku 
nieruchomości i kredytowym, szybki wzrost konsumpcji finansowanej w dużej mierze 
długiem oraz poszukiwanie przez instytucje finansowe stosunkowo wysokich 
nominalnych stóp zwrotu, z którymi wiąże się wyższe ryzyko doprowadziły do 
zaburzeń makroekonomicznych w wielu gospodarkach243. 
 Z kolei przyczyny mikroekonomiczne związane są z systemem finansowym 
i z finansowymi aspektami funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Zalicza się do 
nich wadliwą strukturę bodźców odnoszących się do zarówno do konsumentów (którzy 
nie analizowali bezpieczeństwa instytucji finansowych i oferowanych im produktów), 
jak i do instytucji finansowych (tj. preferowanie celów krótkoterminowych, 
premiowanie za wyniki sprzedaży bez uwzględniania ryzyka obciążającego dane 
produkty), błędy w technikach pomiaru i wyceny ryzyka oraz w zarządzaniu nim, 
niewłaściwą strukturę nadzoru właścicielskiego, a także słabości systemu 
regulacyjnego244.  
 
2. Działania na poziomie globalnym 

 Międzynarodowe działania antykryzysowe przyjęły przede wszystkim formę 
dokumentów strategicznych, zawierających zalecenia i wytyczne dla krajów służące 
skoordynowanemu podejściu do walki z przyczynami i skutkami kryzysu.  
 OECD, świadoma zagrożeń wynikających z nasilających się tendencji 
protekcjonistycznych i nacisków społecznych dotyczących ochrony rynku krajowego, 
od początku kryzysu podkreślała konieczność zdefiniowania czasu trwania i kierunków 
interwencji wraz z planem przywracania równowagi pomiędzy rynkiem a państwem w 
miarę stabilizowania się gospodarek.  
 „Strategiczna odpowiedź OECD na globalny kryzys finansowy i gospodarczy: 

wkład w globalne wysiłki”245, opublikowana 23 grudnia 2008 r., stanowi propozycję 
połączenia bieżących przedsięwzięć stabilizacyjnych z długookresowymi reformami 
strukturalnymi. W dokumencie tym wskazano dwa priorytetowe obszary działań: 

• finanse, konkurencyjność i zarządzanie,  podkreślając przede wszystkim potrzebę  
wzmocnienia bezpieczeństwa funkcjonowania i nadzoru nad instytucjami 
finansowymi, a także istotną rolę rządów w zapewnieniu właściwego środowiska 

                                                      
243 Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, op. cit., s. 4-6. 
244 Ibidem, s. 7. 
245 OECD Strategic Response to the Financial and Economic Crisis: Contribution to the Global 
Efforts, C(2008)191/Final. 
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biznesowego (w tym odpowiednich warunków konkurencji) oraz ochrony 
interesów klientów indywidualnych, m.in. przez odpowiednią edukację; 

• zrównoważony wzrost w długim okresie, który powinien być oparty na 
długookresowej stabilności finansów publicznych, otwartości rynków, innowacjach 
i ekologii, pomocy rozwojowej oraz wycofywaniu się państwa z bezpośredniej 
ingerencji w gospodarkę i powrocie do roli regulatora oraz kontrolera 
prawidłowości funkcjonowania mechanizmu rynkowego246. 

 Rola OECD w realizacji zaproponowanej strategii sprowadza się przede wszystkim 
do prac analityczno-eksperckich, które służą niezależnej ocenie zmian zachodzących 
w gospodarce światowej i zaproponowaniu działań naprawczych (rekomendacji), do 
monitorowania działań podejmowanych w gospodarkach oraz do zapewnienia dialogu 
i współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie reform. 
Stymuluje również współpracę organizacji międzynarodowych, które odgrywają ważną 
rolę w walce z kryzysem (jak np. MFW i BŚ)247. 
 Głównym forum podejmowania strategicznych decyzji w zakresie globalnego 
zarządzania kryzysowego stała się jednak Grupa G-20. Funkcjonują nawet opinie, że 
kryzys finansowo-gospodarczy przyczynił się do wzrostu znaczenie tego 
nieformalnego międzynarodowego forum dialogu na rzecz promocji zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i stabilności światowych rynków finansowych. Skupia ono 
dziewiętnaście państw, w tym tzw. rynki wschodzące (Chiny, Indie i Brazylię), oraz 
Unię Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską oraz prezydencję Unii. W 
jej szczytach biorą także udział przedstawiciele międzynarodowych instytucji 
finansowych (MFW, BŚ, EBC) 248.  
 W Waszyngtonie 15 listopada 2008 r. przyjęto deklarację nazwaną Action Plan, 
w której przedstawiono diagnozę stanu finansów światowych i zalecenia dotyczące 
wyeliminowania zagrożeń dla globalnej stabilności finansowej. Na kolejnym szczycie 
w Londynie w dniu 2 kwietniu 2009 r. przyjęto plan ożywienia gospodarki światowej, 
mający prowadzić do odbudowy wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, 

                                                      
246 J. Adamiec, Strategiczna odpowiedź OECD na globalny kryzys finansowy i gospodarczy,  
„Analizy”, Biuro Analiz Sejmowych, 17 marca 2009 , nr 6 (14), 
http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/5380AE90D6B3A70BC125757B0050920E/$file/Analiz
a_%20BAS_2009_14.pdf, s. 2-3. 
247 Ibidem, s. 4. 
248 H. Sroczyńska, P. Toporowski, G-20 w globalnych działaniach antykryzysowych – rola UE, 
w: Unia Europejska na forum globalnym, Biuletyn Analiz nr 23, Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa, grudzień 2009, s. 32-33. 
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wzmocnienia regulacji i nadzoru nad systemem finansowym. Ponadto wyznaczono 
kierunki reform międzynarodowych instytucji finansowych i podjęto decyzję o 
udzieleniu im wsparcia finansowego. Ustalono także kwotę pakietów fiskalnych 
służących dokapitalizowaniu sektora bankowego (podniesieniu jego płynności i 
przywróceniu akcji kredytowej), tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy oraz celom 
socjalnym. Przedmiotem uzgodnień była także promocja handlu światowego, 
inwestycji, odrzucenie protekcjonizmu oraz wspieranie zrównoważonego 
i ekologicznego rozwoju. Podjęto także decyzję o dofinansowaniu (za pośrednictwem 
międzynarodowych banków rozwoju) krajowych agencji ds. wspierania eksportu w 
celu przywrócenia dostępności kredytu dla przedsiębiorstw eksportujących swoje 
towary. 
 Jedne z ważniejszych postanowień dotyczyły wdrożenia reformy MFW, m.in. 
zakresu działania i zasad zarządzania Funduszem. Uzgodniono nowe, elastyczne 
zasady udzielania pożyczek oraz dokapitalizowano tę instytucję (z wpłat 
członkowskich i z emisji tzw. specjalnych praw ciągnionych) w celu zwiększenia jej 
zdolności pożyczkowych. Do 2011 r. ma zostać wdrożona reforma podziału głosów w 
MFW.  
 Ponadto powołano Radę Stabilności Finansowej (w miejsce Forum Stabilności 
Finansowej), która we współpracy z MFW ma czuwać nad stanem światowych 
finansów, w tym monitorować wdrażane nowych regulacji, identyfikować zagrożenia 
dla stabilności finansowej oraz opracowywać działania w celu zapobiegania im249.  
 Na wspomniane szczyty G-20 Unia Europejska przygotowała wspólne stanowiska, 
traktując to forum jako zasadnicze w globalnym zarządzaniu gospodarką. Decyzje na 
nich podjęte były zgodne z głównymi zaleceniami i propozycjami wypracowanymi na 
szczeblu unijnym i przyjętymi przez Radę250. 
 
3. Działania podj ęte na poziomie Unii Europejskiej 

 Przedsięwzięciom o charakterze globalnym towarzyszyły działania naprawcze 
podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej.  
 W odpowiedzi na kryzys Komisja Europejska wydała dwa kluczowe dokumenty, tj. 
Komunikat Komisji Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: 

                                                      
249 Ibidem, s. 34-36; Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w 
wybranych krajach świata, Ministerstwo Gospodarki, Sekretariat Ministra, Warszawa, lipiec 
2009, s. 8-9. 
250 H. Sroczyńska, P. Toporowski, op. cit., s. 35. 
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europejskie ramy działania z 29.10. 2008 r.251 oraz Komunikat Komisji do Rady 
Europejskiej Europejski plan naprawy gospodarczej z 26.11.2008 r.252, który został 
przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu odbywającym się w dniach 11-12 
grudnia 2008 r. 
 W pierwszym z wymienionych dokumentów przedstawiono kierunki działań, które 
miały stać się podstawą opracowania unijnego planu ożywienia gospodarczego. Wśród 
nich wymieniono: 

• nową organizację rynku finansowego na szczeblu Unii, w tym udoskonalenie 
regulacji i nadzoru, 

• zniwelowanie skutków kryzysu dla gospodarki przez pobudzania popytu (za 
pomocą polityki pieniężnej i fiskalnej) przy jednoczesnym kontynuowaniu 
długoterminowych reform strukturalnych przewidzianych w Strategii Lizbońskiej 
oraz działań służących zwiększaniu zatrudnienia; zaproponowano przy tym szereg 
form wsparcia inwestycji oraz możliwość przeprogramowania środków 
dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

• aktywną rolę Unii w globalnej reakcji na kryzys finansowy. 
 Kompleksowy plan wyjścia z kryzysu - Europejski plan naprawy gospodarczej 

(ENPG) oparto na dwóch filarach obejmujących:  

1. Istotne zwiększenie siły nabywczej, umożliwiające wzrost popytu i zaufania 

podmiotów gospodarczych. W tym celu postanowiono zastosować tzw. bodziec 
budżetowy, tj. wprowadzić na rynek dodatkowe środki (pierwotnie w wysokości 
200 mld euro, lecz kwota ta uległa później podwyższeniu do 600 mld euro) 
pochodzące z budżetów państw członkowskich i w nieznacznej części z budżetu 
Unii Europejskiej.  

2. Działania wspierające konkurencyjność gospodarki w długim okresie przez 
ukierunkowaniu przedsięwzięć łagodzących skutki recesji na jednoczesne 
podniesienie konkurencyjności Unii Europejskiej w długiej perspektywie.  
Zaliczono do nich: smart investment, tj. inwestycje w podstawy innowacyjności 
oraz w ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, udostępnienie nowych źródeł 
finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych oraz inwestycje w modernizację infrastruktury. 

                                                      
251 Communication from the Commission  From Financial Crisis to Recovery: A European 
Framework for Action, KOM(2008)706  final.  
252 Communication from the Commission to the European Council: An  European Economic 
Recovery Plan, KOM(2008)800 final. 
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 Jako podstawową zasadę realizacji EPNG przyjęto solidarność i sprawiedliwość 
społeczną, wskazując na konieczność pomocy osobom najbardziej potrzebującym 
(m.in. przez ochronę i tworzenie nowych miejsc pracy oraz zapewnienie świadczeń 
socjalnych), aby zmniejszyć społeczne koszty kryzysu. 
 Uzgodniono, iż zaproponowane krajowe pakiety bodźców budżetowych powinny: 

• możliwie szybko wspomóc popyt, 

• mieć charakter tymczasowy, aby zapobiec długofalowemu pogorszeniu stanu 
finansów publicznych, 

• być ukierunkowane na źródła problemów gospodarczych (jak rosnące bezrobocie, 
ograniczony dostęp do kredytów) i wspierać reformy strukturalne, 

• być skoordynowane, aby zintensyfikować ich pozytywne oddziaływanie i 
zapewnić długookresową równowagę budżetową. 

 Wśród rekomendowanych instrumentów polityki budżetowej znalazły się wydatki 
publiczne, które mogą w krótkim okresie zwiększyć popyt (jak podwyższone zasiłki 
dla bezrobotnych i gospodarstw o niskich przychodach, inwestycje w projekty, których 
beneficjentami są małe i średnie przedsiębiorstwa, w infrastrukturę i zapobieganie 
zmianom klimatycznym), gwarancje i subwencje kredytowe, obniżone podatki i 
składki na zabezpieczenia społeczne, tymczasowe obniżki standardowego poziomu 
VAT, a także zachęty finansowe przyspieszające adaptację gospodarek do 
długookresowych wyzwań.   
 W EPNG podkreślono, że polityka budżetowa powinna być prowadzona zgonie 
z Paktem Stabilności i Wzrostu, szczególnie że po jego uelastycznieniu w 2005 r. 
możliwe jest rozluźnienie dyscypliny budżetowej (przekroczenie wartości 
referencyjnej deficytu wynoszącej 3% PKB) z powodu uwarunkowań 
koniunkturalnych, lecz przy jednoczesnym wzmacnianiu średnio- i długoterminowej 
dyscypliny fiskalnej. W związku z tym państwa członkowskie zostały zobowiązane do 
przedstawienia zaktualizowanych programów stabilności lub konwergencji, tj. 
uwzględniających przewidziane środki polityki antycyklicznej, w celu ich oceny przez 
Komisję Europejską.    
 Wskazano także na konieczność realizacji na poziomie krajowym programu reform 
strukturalnych, które również mogą wzmocnić popyt w krótkim okresie, ale przede 
wszystkim przezwyciężyć problemy leżące u podstaw kryzysu i wzmocnić zdolności 
adaptacyjne gospodarek. Wśród najważniejszych działań w tym zakresie wymieniono: 
poprawę funkcjonowania rynków, wzmocnienie powiązań między mechanizmem 
ustalania cen a wydajnością pracy, wspieranie zatrudnienia i dostosowań na rynku 
pracy oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw.  
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 Ponadto podkreślono konieczność powiązania bodźców budżetowych z działaniami 
w czterech priorytetowych dziedzinach Strategii Lizbońskiej (społeczeństwo, 
przedsiębiorstwa, infrastruktura i energia, badania i innowacje), wskazując propozycje 
najpilniejszych przedsięwzięć. W celu przyspieszenia ich realizacji zaproponowano 
m.in. uproszczenie dostępu do funduszy strukturalnych oraz przyspieszenie ich 
wdrażania, a także uproszczenie i skrócenie procesu podejmowania decyzji w sprawie 
przyznawania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Ponadto przewidziano 
dokapitalizowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu wzmocnienie jego 
interwencji w formie kredytów, udziałów kapitałowych, gwarancji oraz mechanizmu 
finansowego podziału ryzyka. Założono także zwiększenie rocznego poziomu 
finansowania nowych państw członkowskich przez Europejski Bank Odbudowy i 
Rozwoju. 
 Realizacja planu ożywienia gospodarczego została również wsparta przez politykę 
Europejskiego Banku Centralnego, który obniżył podstawowe stopy procentowe dla 
strefy euro oraz udzielał pożyczek bankom w celu stabilizowania rynków. Takie same 
działania prowadziły inne banki centralne Unii Europejskiej.  
 Do istotnych inicjatyw podjętych na szczeblu Unii Europejskiej należało również 
powołanie na zlecenie przewodniczącego Komisji Europejskiej grupy ekspertów pod 
przewodnictwem byłego szefa MFW Jacquesa de Larosière’a, której celem była 
analiza sposobu nadzoru instytucji i rynków finansowych w Unii oraz przedstawienie 
strategii wzmocnienia współpracy europejskiej i współpracy z partnerami globalnymi 
w tym zakresie.  
 W raporcie, który ukazał się w lutym 2009 r., eksperci m.in. wskazali na słabość 
istniejącego systemu regulacji i nadzoru sektora finansowego, w tym także agencji 
ratingowych. Wyrazili pogląd, iż istnieje potrzeba stworzenia zbioru podstawowych 
zasad regulujących standardy unijnego rynku finansowego. Zaproponowali utworzenie 
nowego niezależnego podmiotu - Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 
(ERRS), której członkami byliby prezesi banków centralnych wszystkich państw Unii 
Europejskiej, przewodniczący Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego, 
Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, Komitetu Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych 
oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Na czele tego organu stanąłby prezes 
Europejskiego Banku Centralnego. Zadaniem ERRS byłby tzw. nadzór 
makroostrożnościowy, tj.  identyfikowanie ryzyka zagrażającego stabilności rynków 
finansowych na poziomie europejskim (wynikającego z rozwoju sytuacji 
makroekonomicznej oraz z ogólnych tendencji na rynkach finansowych), wydawanie 
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wczesnych ostrzeżeń przed pojawiającym się ryzykiem oraz proponowanie środków 
zaradczych. Ostrzeżenia i zalecenia mogłyby mieć charakter ogólny lub być 
adresowane do konkretnych państw członkowskich, przy czym nie byłyby prawnie 
wiążące. Ich przekazywanie następowałoby za pośrednictwem Rady ECOFIN lub/i 
nowych europejskich organów nadzoru. ERRS współpracowałaby również z MFW, 
z nowo ustanowioną w ramach G-20 Radą Stabilności Finansowej oraz z krajami 
trzecimi.  
 Eksperci opowiedzieli się także za jednoczesnym powołaniem Europejskiego 
Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF), sprawującego tzw. nadzór 
mikroostrożnościowy.  Składałby się on z istniejących krajowych organów nadzoru 
finansowego (odpowiedzialnych za bieżący nadzór nad poszczególnymi instytucjami 
finansowymi na poziomie narodowym) oraz trzech nowych europejskich urzędów ds. 
nadzoru odpowiedzialnych za sektor bankowy, za nadzór nad giełdami i papierami 
wartościowymi, a także za sektor ubezpieczeń i pracowniczych programów 
emerytalnych. Te trzy instytucje powstałyby w miejsce istniejących obecnie 
europejskich komitetów i posiadałyby osobowość prawną. Zyskałyby dodatkowe 
kompetencje, m.in. w zakresie określania wiążących prawnie technicznych standardów 
nadzoru, zapewnienia spójnego stosowania europejskich zasad przez krajowe 
instytucje nadzorcze, rozstrzygania sporów pomiędzy narodowymi organami nadzoru 
(w formie decyzji), wydawania zaleceń lub decyzji skierowanych do krajowych 
organów nadzorczych w przypadku wyraźnego naruszenia prawa europejskiego, a 
także miałyby pełne uprawnienia nadzorcze w stosunku do podmiotów o zasięgu 
paneuropejskim (jak np. agencje ratingowe).  
 Współpraca pomiędzy ERRS a ESNF wiązałaby się przede wszystkim 
z odpowiednim przepływem informacji. ESNF przekazywałby gromadzone 
i odpowiednio przygotowywane dane na temat instytucji i rynków finansowych, w tym 
szczególnie dotyczące dużych grup transgranicznych. Ponadto przedstawiciele 
krajowych organów nadzoru uczestniczyliby w pracach ERRS253. 
 Wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej w sprawie powołania zaproponowanych 
instytucji (dwóch filarów nowego systemu nadzoru finansowego), zatwierdzony przez 

                                                      
253 Komunikat Komisji Europejski nadzór finansowy, Bruksela, dnia 27.5.2009 
COM(2009)252, wersja ostateczna; A. Nowak-Far, Narzędzia Unii Europejskiej w 
przeciwdziałaniu skutkom światowego kryzysu finansowego, w: Unia Europejska wobec kryzysu 
ekonomicznego (zrozumieć kryzys 3), red. J. Osiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
Warszawa 2009, s. 93-96.  
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Radę ECOFIN i Radę Europejską, oczekuje obecnie na przyjęcie przez Radę Unii 
Europejskiej i Parlament Europejski. 
 Kolejną istotną inicjatywą podjętą na szczeblu Unii Europejskie w zakresie 
koordynacji polityki gospodarczej jest opracowanie nowej długookresowej strategii 
zatytułowanej „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”254, która  formalnie ma być 
zatwierdzona w czerwcu 2010 r. na szczycie Rady Europejskiej. Ma ona zastąpić 
Strategię Lizbońską. Jej realizacji mają być podporządkowane wszystkie wspólne 
polityki. 
 Jako priorytetowe działania przyjęto w niej rozwój gospodarczy, który: 

• oparty jest na wiedzy i innowacjach,  

• jest trwały i zrównoważony, co oznacza promowanie efektywnego korzystania 
z zasobów, gospodarkę przyjazną środowisku i bardziej konkurencyjną, 

• sprzyja włączeniu społecznemu, tzn. zapewnia wysoki poziom zatrudnienia, 
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

 Ponadto uzgodniono pięć nadrzędnych celów strategii (określonych przy pomocy 
konkretnych wskaźników), które dotyczą:  

• wzrostu stopy zatrudnienia, 

• rozwoju działalności w zakresie B+R, 

• oddziaływania na środowisko, tj. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i 
zwiększenia udziału energii odnawialnej, a także poprawy efektywności 
wykorzystania energii, 

• podniesienia poziomu wykształcenia, tj. zmniejszenia odsetka osób, które 
przerywają przedwcześnie naukę oraz zwiększenia udziału osób z wyższym 
wykształceniem, 

• propagowania włączenia społecznego, szczególnie przez obniżenie poziomu 
ubóstwa.  

 Strategia, w skrócie nazywana „Europa 2020”, poza głównymi długookresowymi 
założeniami polityki rozwoju odnosi się również do problemu przywrócenia stabilności 
makroekonomicznej i równowagi finansów publicznych, jako podstawowych 
warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Podkreśla konieczność ostrożnego i 

                                                      
254 Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja 
ostateczna; Rada Europejska 25-26 marca 2010 r. Konkluzje, Bruksela 26 marca 2010 r., 
EUCO 7/10. 
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skoordynowanego odchodzenia przez państwa członkowskie od nadzwyczajnych 
środków wsparcia uruchomionych w związku z kryzysem, tj.: 

• zaprzestania stosowania bodźców fiskalnych, gdy tylko stworzone zostaną 
solidne podstawy odbudowy gospodarek, 

• wycofania krótkoterminowego wsparcia dla bezrobotnych, gdy stopa 
zatrudnienia zacznie rosnąć, 

• kontynuowania wspierania dostępu do źródeł finansowania do czasu wystąpienia 
jednoznacznych dowodów na powrót do normy warunków działalności 
gospodarczej, 

• uzależnienia zaniechania wsparcia dla sektora finansowego od stanu gospodarki 
jako całości, a w szczególności od stabilności systemu finansowego, 

• relatywnie wczesnego zaprzestania pomocy sektorowej, która zdaniem Komisji 
Europejskiej osiągnęła już w pełni zamierzone rezultaty, pociąga za sobą  duże 
obciążenie budżetu oraz zakłóca funkcjonowanie jednolitego rynku. 

 Ponadto w dokumencie tym zwrócono uwagę na konieczność reformy systemu 
finansowego, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na forum G-20, oraz  
wprowadzenia średnio- i długoterminowych reform, które doprowadzą do 
zrównoważenia finansów publicznych. W większości krajów konsolidacja budżetowa 
(faworyzująca czynniki wpływające na wzrost gospodarczy) powinna rozpocząć się w 
2011 r., zaś proces obniżania deficytów poniżej 3% PKB powinien „zasadniczo” 
zostać zakończony do 2013 r.  
 W związku z wystąpieniem w niektórych krajach strefy euro deficytów 
budżetowych niemożliwych do sfinansowania, wywierających presję na wspólną 
walutę, podkreślono potrzebę silniejszej koordynacji polityki w tej grupie państw 
członkowskich (m.in. szerszy nadzór nad dyscypliną budżetową, nierównowagą 
makroekonomiczną, rozwojem konkurencyjności oraz konieczność przygotowania ram 
prawnych do działania w obliczu zagrożenia stabilności finansowej  strefy euro jako 
całości).  
 Przyjęto, że realizacja strategii będzie opierała się na zwiększonej koordynacji 
polityki, w tym przede wszystkim na wzmocnionej metodzie monitorowania. Tak jak 
w przypadku Strategii Lizbońskiej, Komisja będzie opracowywała i przedstawiała do 
akceptacji Radzie Europejskiej działania, które proponuje podjąć, w tym tzw. 
inicjatywy przewodnie, służące ukierunkowaniu sposobów realizacji trzech 
priorytetów strategii.  Z kolei państwa członkowskie, na podstawie tzw. 
zintegrowanych wytycznych dla polityki gospodarczej i zatrudnienia przyjętych przez 
Radę, będą przygotowywały krajowe programy reform. Sprawozdania z ich realizacji 
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będą podlegały corocznej ocenie przez Komisję Europejską wraz z oceną 
wywiązywania się państw z postanowień Paktu Stabilności i Wzrostu, co ma służyć 
połączeniu celów i środków. Oznacza to, że kraje będą przedkładały jednocześnie 
projekty rocznych programów strukturalnych oraz programów stabilności 
i konwergencji, choć procedury ocen mają funkcjonować niezależnie od siebie w celu 
zachowania integralności Paktu.  
 Podobnie jak w przypadku Strategii Lizbońskiej nie przewidziano sankcji dla 
krajów członkowskich za zaniedbania w realizacji wyznaczonych celów. W ramach 
prowadzonego nadzoru będą im jedynie przedstawiane szczegółowe zalecenia (ze 
wskazaniem terminów podjęcia odpowiednich działań), a w przypadku nie 
podporządkowania się im Komisja będzie mogła wystosować ostrzeżenia. Powodzenie 
w realizacji strategii będzie więc w głównej mierze zależało od woli politycznej 
państw członkowskich. 
 
4. Działania na poziomie pa ństw członkowskich 

 Za cel rządowych planów pomocowych, służących przezwyciężeniu kryzysu 
gospodarczego i złagodzeniu jego skutków, przyjęto przede wszystkim stabilizację 
systemu finansowego oraz pobudzenie aktywności gospodarczej.  
 Sektor bankowy został jako pierwszy dotknięty skutkami światowego kryzysu.  
Z tego względu, ale też z powodu jego istotnej roli w gospodarce, stał się on 
przedmiotem szczególnej interwencji władz państwowych. W zależności od kraju 
przyjmowała ona różne formy, w tym na przykład nacjonalizację banków, którym 
groziła upadłość pociągająca za sobą zaburzenie stabilności systemu finansowego, 
wykup aktywów instytucji finansowych,  podnoszenie gwarancji dla depozytów 
bankowych i kredytów międzybankowych oraz pobudzanie akcji kredytowej na rzecz 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (m.in. poprzez przyznawanie bankom 
zwrotnej pomocy)255. Wspomniane działania, które zostały zapoczątkowane już 
jesienią 2008 r. przez rządy i banki centralne pozwoliły zapobiec systemowemu 
załamaniu sektora finansowego i umożliwiły osiągniecie pewnej stabilizacji256. 
 W celu pobudzenia popytu i aktywności gospodarczej niektóre z państw, jak na 
przykład Austria, Irlandia, Niemcy, Hiszpania, zdecydowały się na stymulację fiskalną 
przez ograniczenie obciążeń podatkowych, tj. zwiększenie kwoty wolnej od podatku, 

                                                      
255 Informacja dotycząca działań antykryzysowych (…), op. cit.,  s. 23–24.  
256 L. Oręziak, Strefa euro wobec kryzysu gospodarczego, w: Unia Europejska wobec kryzysu 
ekonomicznego, op. cit., s. 120. 
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zmniejszenie stawek PIT i/lub wprowadzenie dodatkowych ulg oraz zwolnień 
podatkowych dla przedsiębiorców.   
 W pakietach antykryzysowych znalazły się także inwestycyjne publiczne 
zorientowane na rozwój infrastruktury, w tym przede wszystkim transportowej 
i energetycznej, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. ułatwienia w 
dostępie do kredytów i przyspieszone odpisy amortyzacyjne), a także działania z 
zakresu polityki społecznej (jak np. system ulg podatkowych i finansowego wsparcia 
dla rodzin, podwyższone zasiłki dla bezrobotnych, pomoc dla pracodawców 
utrzymujących zatrudnienie dzięki wprowadzeniu skróconego czasu pracy). 

 W ramach przedsięwzięć antykryzysowych wiele państw zdecydowało się na 
wsparcie nie tylko sektora bankowego, ale również innych dziedzin działalności 
uznanych za istotne dla danej gospodarki, jak np. sektor budowlany czy turystyczny. 
Pomocą objęto także przemysł motoryzacyjny, w którym na europejskim rynku pracuje 
ok. 12 mln ludzi i to wsparcie wzbudziło wiele kontrowersji, gdyż niejednokrotnie 
łamało reguły konkurencji obowiązujące na jednolitym rynku. Za przykład może 
posłużyć Francja, która w celu ochrony miejsc pracy ostro przeciwstawiła się 
przenoszeniu fabryk samochodów do innych krajów członkowskich oraz zdecydowała 
o przeznaczeniu 6 mld  euro na pożyczki dla rodzimych firm motoryzacyjnych w 
zamian za powstrzymanie zwolnień pracowników i zamykanie francuskich fabryk. 
Zapowiedziała również, że w ciągu najbliższych czterech lat przeznaczy dla sektora 
motoryzacyjnego 400 mln euro na badania i rozwój oraz 300 mln na niezbędną 
restrukturyzację. 
 Austria wprowadziła premie za złomowanie każdego starego samochodu pod 
warunkiem równoczesnego dokonania zakupu nowego auta. Ponadto pomocą  
finansową objęto badania stosowane na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego (w tym 
w zakresie oszczędnych silników, silników elektrycznych i hybrydowych). Dopłaty dla 
osób wymieniających samochody na nowe wprowadził także rząd niemiecki oraz 
Słowacja. 
 Pomoc dla sektora motoryzacyjnego zaoferowała również Hiszpania. Ma być ona 
przeznaczona na modernizację fabryk i na projekty badawcze. Rząd również 
zaproponował kredyty państwowe na zakupy nowych samochodów przez obywateli 
hiszpańskich oraz wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających 
podzespoły i komponenty samochodowe. Zgodził się też by firmy z branży 
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motoryzacyjnej mogły w 2009 r. z opóźnieniem regulować wpłaty na ubezpieczenia 
społeczne257.  
 Władze brytyjskie także ogłosiły pakiet wsparcia dla przemysłu motoryzacyjnego, 
aby zapobiec grupowym zwolnieniom pracowników. Głównym jego elementem są 
rządowe gwarancje dla pożyczek zaciąganych przez producentów.  
 Programy pomocy publicznej dla sektora motoryzacyjnego nie były przedstawiane 
do akceptacji Komisji Europejskiej, stąd też wywołały jej zaniepokojenie. Komisja 
Europejska stoi ona na stanowisku, iż tego typu działania powinny być przez nią 
koordynowane, aby uniknąć sytuacji, w której firmy z jednego kraju znajdują się 
w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do przedsiębiorstw działających w państwach, 
w których pomoc nie jest udzielana lub jest mniejsza. W celu  uniknięcia "wyścigu na 
subsydia" pomiędzy krajami członkowskimi Unia Europejska uruchomiła środki 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 4 mld euro na kredyty dla firm z 
sektora motoryzacyjnego, które mają być przeznaczone głównie na finansowanie 
nowych rozwiązań przyjaznych środowisku. W ciągu dwóch najbliższych lat suma ta 
ma zostać podwojona258. 
 Stanowisko w sprawie pomocy dla sektora motoryzacyjnego zajął również 
Parlament Europejski, który wezwał Komisję do określenia wytycznych i zaleceń w 
celu koordynacji wsparcia i do monitorowania już wdrożonych środków krajowych, 
aby uniknąć zakłóceń na rynku wewnętrznym259. 
 
5. Wnioski wypływaj ące z kryzysu  

 Kryzys, który dotkliwie dotknął kraje członkowskie od początku był postrzegany 
jako niebezpieczeństwo zachwiania, a nawet bezpowrotnej utraty fundamentów 
gospodarczych i politycznych Unii Europejskiej. Wśród podstawowych zagrożeń o 
charakterze ekonomicznym wskazywano na splot problemów związanych 
bezpośrednio z głębokim załamaniem gospodarczym oraz z długookresowymi 
wyzwaniami rozwojowymi. Rosnący deficyt budżetowy i zadłużenie publiczne istotnie 

                                                      
257 Hiszpania daje 4 mld euro na motoryzację, „Gazeta Wyborcza” 15.02.2009, 
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,6279752,Hiszpania_daje_4_mld_euro_na_motoryzacje.ht
ml. 
258 W. Traczyk, Kryzys szansą na lepsze jutro w branży motoryzacyjnej, 
http://www.twojafirma.pl/wiadomosc/16790881,kryzys-szansa-na-lepsze-jutro-w-branzy-
motoryzacyjnej.html. 
259 Rezolucja  Parlamentu  Europejskiego  z dnia  25  marca 2009 roku w sprawie  przyszłości  
przemysłu motoryzacyjnego,  Dz.U. UE  C 117  E/157 z 6.05.2010.  
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osłabiły szanse na wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 
europejskiej. Z kolei w sferze politycznej największe obawy budziła gotowość państw 
do  skoordynowanej odpowiedzi na kryzys260. Posunięcia niektórych rządów 
niejednokrotnie dowodziły, że interesy narodowe są ważniejsze od europejskich 
i trudno jest powstrzymać kraje członkowskie od ochrony własnych rynków. 
 Można jednak uznać, że kryzys gospodarczy paradoksalnie przyczynił się do 
potwierdzenia wizerunku Unii jako gwaranta bezpieczeństwa ekonomicznego. 
Świadczy o tym połączenie działań na rzecz jego przezwyciężenia, w tym m.in. takie 
dowody solidarności jak: zwiększenie puli środków dostępnych w ramach mechanizmu 
średnioterminowej pomocy finansowej (MTFA) z 25 mld w 2008 r. do 50 mld euro w 
2009 r., zwiększenie pułapu pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na lata 
2009-2010 o co najmniej 8,5 mld euro, przyspieszenie wypłat z funduszy 
strukturalnych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego261. 
 Kryzys stał się też ważnym sprawdzianem dla strefy euro. Zdaniem ekspertów 
trudności ekonomiczne niektórych krajów byłyby znacznie większe, gdyby nie były 
członkami obszaru jednowalutowego. Przede wszystkim byłyby narażone na silną 
presję spekulacyjną, a potencjalne wahania kursu waluty mogłyby spotęgować 
zjawiska kryzysowe i negatywne konsekwencje w sferze realnej262. Potwierdzają to 
doświadczenia Węgier, które pilnie potrzebowały pomocy w wysokości 20 mld euro, 
oraz  Islandii, w której doszło do załamania kursu waluty i do upadku największych 
banków. Również  Dania, uważana za „wzorzec skandynawskich cnót 
ekonomicznych”, była zmuszona do obrony korony i dwukrotnego podniesienia stóp 
procentowych w październiku 2008 r.263. 
 Bardzo ważną rolę w strefie euro odegrały też posunięcia Europejskiego Banku 
Centralnego służące obronie przed systemowym ryzykiem utraty płynności przez banki 
państw członkowskich i zapewnieniu dostępności kredytów dla firm i gospodarstw 
domowych na przystępnych warunkach. 
                                                      
260 Europe’s economic priorities 2010-2015. Memos to the New Commission, edited by Andre 
Sapir,  Bruegel, 2009, s. 10-11. 
261 J. C. Tirchet, Czas niespotykanych wyzwań, Wystąpienie  Prezesa EBC na konferencji “20 
lat po upadku gospodarki socjalistycznej. Transformacja, wzrost gospodarczy konwergencja w 
Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej” zorganizowanej przez NBP, 
Warszawa, 5 czerwca 2009, s. 2.  
262 L. Oręziak, op. cit., s.120.  
263 T. Barber, Kryzys gospodarczy to dobry test jedności Unii Europejskiej  (Tłum. A.G.), w: e-
Dziennik Gazeta Prawna, nr 2333, 28.11.2008, 
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=214980. 
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 Dodatkowym zabezpieczeniem dla gospodarek strefy euro stał się nowo utworzony 
(w maju 2010 r.) Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (EMS) gwarantujący pomoc 
krajom, którym zagraża niewypłacalność. Jest on przede wszystkim odpowiedzią na 
sytuację, w jakiej znalazła się Grecja oraz na obawy o wypłacalność Portugalii 
i Hiszpanii. Jego ustanowienie ma także zapobiec dalszemu osłabieniu wspólnej 
waluty. Wartość EMS wyniesie 750 mld euro, z tego 60 mld zapewni Komisja 
Europejska (dzięki pożyczkom na rynkach kapitałowych, gwarantowanym z budżetu 
Unii), 440 mld euro będą stanowiły pożyczki i gwarancje kredytowe udzielane danemu 
państwu przez inne kraje strefy euro, zaś 250 mld będzie pochodziło z MFW. Ponadto 
Europejski Bank Centralny ogłosił, iż w razie konieczności będzie skupował na rynku 
wtórnym obligacje skarbowe krajów, które mają trudności z finansowaniem swojego 
zadłużenia. Dzięki temu będzie możliwe utrzymanie pewnej kontroli nad rentownością 
obligacji państw, które borykają się z wysokim deficytem budżetowym. 
 Kryzys wyciszył również ostrą krytykę europejskiej polityki spójności, 
współfinansującej przedsięwzięcia rozwojowe za pomocą bezzwrotnych dotacji w celu 
zmniejszenia zróżnicowań gospodarczych i społecznych w Unii. W ramach niej środki 
europejskie kierowane są przede wszystkim do najbiedniejszych krajów i regionów 
państw członkowskich. 
 Krytykę polityki spójności kształtowały m.in. państwa będące płatnikami netto do 
budżetu Unii Europejskiej. Zarzucano jej nieefektywną alokację rzeczową i 
przestrzenną. Argumentowano, że znacznie większe efekty społeczno - ekonomiczne 
może zapewnić przesunięcie funduszy do najwyżej rozwiniętych krajów, decydujących 
o jej konkurencyjności i przeznaczenie ich na badania naukowe oraz rozwój 
technologiczny. Pojawiały się także postulaty jej renacjonalizacji264. 
 Kryzys społeczno-gospodarczy spowodował, że zaczęto politykę spójności 
postrzegać jako ważny instrument pobudzania koniunktury w całej Unii Europejskiej. 
Wykazano, że ponad 30% funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
wydatkowanych w najbiedniejszych państwach i regionach trafia do najbogatszych 
krajów Unii, gdyż dysponują one wysokiej jakości towarami i usługami niezbędnymi 
w procesie ich wdrażania. Ponadto, ze względu na zasięg i charakter kryzysu, po raz 
pierwszy w historii europejskiej polityki spójności zdecydowano o modyfikacji 

                                                      
264 J. Szlachta, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej a ograniczanie skutków kryzysu, w: 
Reforma ustrojowa Unii Europejskiej a kryzys finansowy, w: Unia Europejska wobec kryzysu 
ekonomicznego, op. cit., s. 34-35. 
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rozwiązań prawnych w trakcie uruchamiania środków (uproszczono i przyspieszono 
niezbędne procedury)265. 
 Za dowód atrakcyjności Unii w warunkach kryzysu można też uznać złożenia 
wniosku o członkostwo przez Islandię w lipcu 2009 oraz zdecydowane poparcie w 
drugim referendum Traktatu z Lizbony przez obywateli Irlandii (październik 
2009 r.)266. Eksperci komentując to drugie wydarzenie podkreślali, że część wyborców 
głosujących wcześniej przeciw Traktatowi zmieniła zdanie właśnie z powodu kryzysu 
finansowego i gospodarczego, w którym pogrążył się ten kraj. Kryzys pokazał, że 
Irlandia nie poradziłaby sobie bez pomocy Unii, a przede wszystkim Europejskiego 
Banku Centralnego, który zasilił irlandzkie banki sumą 120 mld euro.  
 Kryzys społeczno-gospodarczy wyostrzył jednak również problemy z jakimi boryka 
się Unia Europejska i przyczynił się do mocniejszego uzasadnienia konieczności 
reform. Podkreślił nie tylko istotne znaczenie odpowiedniego systemu nadzoru nad 
rynkami finansowymi, ale też reform strukturalnych i zdrowych finansów publicznych, 
tj. skutecznej ich konsolidacji w okresie dobrej koniunktury i stworzenia pewnej 
rezerwy fiskalnej dla aktywnej polityki budżetowej służącej łagodzeniu kryzysu. 
Krajom, którym udało się dokonać odpowiedniej reformy finansów publicznych 
i odejść od narastania długu publicznego łatwiej jest walczyć z obecnym załamaniem 
gospodarczym. Ponadto różnice w rentowności obligacji skarbowych krajów 
należących do strefy euro (np. pomiędzy greckimi i włoskimi a niemieckimi), które 
zaczęły powiększać się od jesieni 2008 r., pokazały, że na rynkach finansowych liczy 
się konkurencyjność gospodarek i wiarygodność kredytowa, a istotnym elementem jej 
ocen jest obecny i przewidywany stan finansów publicznych267. 
 Ponadto kryzys pokazał pewne zagrożenia dla spójności i solidarności Unii 
Europejskiej, tj. różne interesy grupowe i narodowe. Koordynacja działań nie 
odbywała się bowiem bez pewnych tarć pomiędzy państwami członkowskimi, które 
ujawniły się, nie tylko przy okazji  wspierania sektora motoryzacyjnego, ale też w toku 
prac nad strategią „Europa 2020”. Początkowa wersja tego dokumentu była bardzo 
niekorzystna dla nowych krajów członkowskich, gdyż rozwój gospodarki europejskiej 
miał się odbywać kosztem wyrównywania różnic w poziomach życia w krajach Unii. 

                                                      
265 Ibidem, s. 36-37, 42.  
266 J. Barcz, Reforma ustrojowa Unii Europejskiej a kryzys finansowy, op. cit., s. 21-22. 
267 L. Oręziak, op. cit., s. 121, 130. 
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Dopiero dzięki staraniom Polski, wspieranej przez inne państwa naszego regionu, m.in. 
Czechy i Węgry, uwypuklono w niej istotne znaczenie polityki spójności268. 
 Przy okazji koordynacji działań antykryzysowych na poziomie globalnym - w 
ramach G-20 - także ujawniło się niebezpieczeństwo dominacji interesów narodowych 
niektórych państw członkowskich. Grupa G-20, zrzeszające dziewiętnaście państw i 
Unię Europejską (reprezentowaną przez Komisję Europejską i prezydencję Unii) stała 
się forum podejmowania strategicznych decyzji globalnych i jej rola w zarządzaniu 
gospodarką światową najprawdopodobniej będzie wzrastać. Istnieje jednak problem z 
prezentowaniem wspólnego i spójnego stanowiska Unii Europejskiej na jej szczytach, 
gdyż mimo że jest ono wypracowywane, nie jest obligatoryjne dla państw 
członkowskich należącym bezpośrednio do forum tego grupowania. Wraz ze wzrostem 
znaczenia G-20 państwa te mogą wyrażać mniejszą gotowość do zmiany swojego 
dotychczasowego stanowiska w imię interesu Unii. Sytuacja taka miała miejsce 
podczas szczytu londyńskiego, który odbył się w kwietniu 2009 r. Wówczas to 
Niemcy, Francja i Wielka Brytania kierując się swoimi interesami w wypracowywaniu 
kompromisu osłabiały pozycję decyzyjną Unii Europejskiej. Podważa wiarygodność 
tej organizacji i może mieć także poważne konsekwencje dla jej przyszłości.269.  
 Traktat z Lizbony stwarza jednak szanse na podniesienie efektywności działania 
Unii i jej spójności. Zapisano w nim, że Unia Europejska wspiera spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami 
członkowskimi. Wiele będzie jednak zależało od działań implementacyjnych, które z 
kolei zdeterminowane są wolą polityczną przywódców krajów w zakresie 
wykorzystania możliwości jakie dają nowe zapisy traktatowe270.  
 

*  *  * 
 
 Światowy kryzys gospodarczy przyczynił się do wzmocnienia koordynacji polityki, 
zarówno na płaszczyźnie globalnej, jak i w ramach Unii Europejskiej. Głównym forum 
podejmowania strategicznych decyzji w zakresie globalnego zarządzania kryzysowego 
stała się Grupa G-20, która wypracowała program służący skuteczniejszej regulacji 
rynków finansowych, ożywieniu gospodarki światowej oraz wzmocnieniu ładu 
globalnego. Również na poziomie Unii Europejskiej określono w sposób 
                                                      
268 D. Wnukowski, Strategia „Europa: 2020” – szansa dla Unii, 
http://www.stosunki.pl/?q=category/autorzy/damian-wnukowski. 
269 H. Sroczyńska, P. Toporowski, op. cit., s. 36–38. 
270 J. Barcz, op. cit., s. 29. 
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skoordynowany środki nadzwyczajne w celu przywrócenia sprawnego funkcjonowania 
systemu finansowego oraz przeciwdziałania recesji, uwzględniając przy tym 
długookresowe wyzwania związane z podnoszeniem innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki europejskiej. Z kolei państwa członkowskie wdrożyły 
pakiety antykryzysowe dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. 
 Można uznać, że działania podjęte w odpowiedzi na kryzys gospodarczy 
potwierdziły wizerunek Unii Europejskiej jako gwaranta bezpieczeństwa 
gospodarczego dla państw ją tworzących. Jednocześnie jednak wyostrzeniu uległy 
problemy z jakimi muszą się zmierzyć kraje członkowskie, w tym przede wszystkim 
konieczność zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad systemem finansowym, 
zdrowych finansów publicznych i przeprowadzenia reform strukturalnych, które 
wzmocnią potencjał potrzebny do dynamicznego wzrostu. Niezbędne będzie także 
uporanie się z napięciami wynikającymi z politycznej odpowiedzialności rządów przed 
obywatelami za dbałość o interesy narodowe a koniecznością przestrzegania reguł 
polityki obowiązujących w Unii Europejskiej. 
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Streszczenie 
 Światowy kryzys finansowo - gospodarczy dotkliwie dotknął Unię Europejską 
powodując drastyczny spadek produkcji, zatrudnienia oraz pogorszenie sytuacji 
budżetowej krajów członkowskich. Osłabił również możliwości w zakresie realizacji 
niezbędnych przedsięwzięć służących podnoszeniu konkurencyjności gospodarki 
europejskiej. Prace nad sposobami walki z przyczynami i skutkami kryzysu nie 
ograniczyły się do jedynie poziomu krajowego i unijnego, ale też były prowadzone w 
wymiarze globalnym, w tym  przede wszystkim na forum G-20. Działania w ramach 
Unii Europejskiej potwierdziły jej wizerunek jako gwaranta bezpieczeństwa 
gospodarczego dla państw ją tworzących. Jednocześnie jednak kryzys wyostrzył 
problemy, z którymi muszą się zmierzyć kraje członkowskie, w tym przede wszystkim 
konieczność zapewnienia właściwego nadzoru finansowego, zdrowych finansów 
publicznych i przeprowadzenia reform strukturalnych, które wzmocnią potencjał 
potrzebny do dynamicznego wzrostu. Niezbędne będzie także uporanie się z 
napięciami wynikającymi z politycznej odpowiedzialności rządów przed obywatelami 
za dbałość o interesy narodowe a koniecznością przestrzegania reguł polityki 
obowiązujących w Unii Europejskiej. 
 
Słowa kluczowe: światowy kryzys ekonomiczny, koordynacja polityki, Unia 
Europejska 
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Coordination of European Union Policy in View of Ec onomic Crisis 
 

Abstract 
 The world financial and economic crisis has hit hard the European Union resulting 
in a dramatic fall in output, shrinking employment and budgetary problems of member 
states. The crisis has also restrained opportunities of enhancing competitiveness of the 
European economy. The efforts to fight both the causes and the aftermath of the crisis 
were not restricted to a domestic or the Union’s level, but were also made in global 
terms, first of all on the G-20 forum. The measures taken within the EU confirmed its 
image as a warrant of economic security in all the member states. However, the crisis 
has unveiled problems that the member states have to struggle with. This is, first of all, 
the necessity of ensuring proper financial supervision, sound public finance and 
conducting structural reforms that would strengthen the dynamic growth potential. It 
will also be indispensable to cope with tensions resulting  from political responsibility 
of governments concerning the national interests and deal with the necessity of 
respecting the rules of the European Union’s. 
 
Key words: world economic crisis, coordination of policy, the European Union 
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